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PROVAS je pro Vás.  
Pro všechny ty, kdož 
chtějí být v obraze.  

Jako symbolický  
provaz svazuje  

všechny lidi  
se stejným zájmem,  

se zájmem  
o naše údolí. 

Osov - Poněkud netradičně se letos roz-
hodli uspořádat pálení čarodějnic v Oso-
vě. Velké i malé čarodějnice se domluvi-
ly a o své dojmy ze sabatu se podělily s 
čtenáři PROVASu. 
„Za soumraku se osovské čarodějnice slétly na 
domluveném místě u restaurace „U hřiště“. 
Byla to tak jejich poslední možnost svlažit svá 
hrdla. Pak už je strážci s hořícími loučemi za 
zvuku bubnů odváděli k hranici. Cestou Oso-
vem se k průvodu přidala  nejedna čarodějni-
ce, ale i několik přihlížejících.“  
Střežený průvod dorazil k místu zvaném  
„U křížku“ těsně před setměním. Nechybělo 
společné foto čarodějnic i s bubeníky. Kolem 
hranice bylo připraveno sedm ohňů. Zapálit 
tyto ohně je starým zvykem k odvrácení nebez-
pečí ohně ve vsi. Zvykem je, že hranici zapalu-
je muž, jenž se ve vsi poslední oženil. Letos se 
tedy podpálení hranice ujal Lukáš Vaňata. Než 
oheň vzplál, vyznavačky čarodějného umění se 
kolem hranice několikrát prolétly a pod hes-
lem „ani letos nás nevyhubí“, pozvaly všechny 
přítomné k opékání buřtů.  
V průběhu večera byly odměněny věncem vuř-
tů a sladkostmi masky malých čarodějů a čaro-
dějnic. Díky sponzorům byl drobným dárkem 
obdarován každý malý účastník čarodějného 
večera.  A pak už se jen opékaly buřty, běhalo s 
ohnivými košťaty a sledovala obloha plná 
hvězd.   
„Poděkování organizátorů za dárky pro malé 
čarodějnice a čarodějníky patří zejména fir-

mám Some, Albion a Palivec,“ uvedla jedna  
z organizátorek, Hana Veselá. „Poděkování 
patří také  Josefu  Chvojkovi a Karlu Chvojko-
vi za pomoc při přípravách a hlídání ohně.“  
„Byli jsme tam do jedenácti a pak ještě několi-
krát v noci,“ uvedl Chvojka starší. Spáleniště 
však kouřilo a  doutnalo ještě několik dnů a po 
protivných čarodějnicích zbyl jen smrad.  

Radka KOČOVÁ, Hana VESELÁ, 
Josef KOZÁK 

Vážení čtenáři! 
Mnoho lidí si myslí, že květen je měsíc přímo 
stvořený pro takzvané romantiky, jedince,  
kteří se vyžívají v procházkách rozkvetlou pří-
rodou a v jiných podivných aktivitách, kterých 
jim „máj“ nabízí vrchovatě. Je však posláním 
Provasu podávat objektivní, nezkreslené  in-
formace, a proto musím na tomto místě uvést, 
že květen je pro romantiky především jeden 
z nejnebezpečnějších měsíců v roce a mohou si 
gratulovat, pokud ho ve zdraví přežijí. 
První nebezpečí pro ně představuje pálení ča-
rodějnic. Magická záře hořících hranic je při-
tahuje stejně, jako svíčka láká noční můry. 
Jen se štěstím pak druhý den neleží na odděle-
ní popálenin, ale stojí se svou milou pod roz-
kvetlou třešní. Tam na ně pro změnu číhá při-
nejmenším opar nebo žloutenka. A to nemlu-
vím o tom, kdyby se situace následně vymkla 
rozumové kontrole… 
Mladým pohledným romantikům, kteří na-
vštívili literární festival Hořovice Václava 
Hraběte, zase hrozilo seznámení s proslulým 
recitátorem Mirkem Kovaříkem, který by je 
pak mohl nutit  přednášet po nocích poezii 
v rozhlasovém pořadu Zelené peří. Další ná-
strahou byly oslavy vstupu do EU, které se 
leckde neobešly bez nebezpečných ohňostrojů, 
a mistrovství světa v ledním hokeji, jež ohro-
žovalo nejdřív infarktem a potom hlubokou 
depresí. Aby toho nebylo málo, mohli se pře-
živší romantici nechat přejet závodním autem 
při rallye nebo tankem na některé z akcí 
k výročí konce 2. světové války. A to jsme 
teprve v polovině měsíce. O stavech zbývají-
cích romantiků nemáme bohužel zprávy, ale 
pochybuji, že přečkají máje (otrava alkoho-
lem, alergická vyrážka z dechové hudby), brd-
ský cyklistický závod (silniční lišej) nebo dál-
kový pochod Praha - Prčice (ušlapání pivními 
skauty). Na jedince v obzvlášť kritickém věku 
navíc čeká známá bestie maturita. Nezbývá 
než jim držet palce. Hynku, Viléme, Jarmilo, 
Provas je tu pro Vás!                       Jiří BOLINA 

V čele nosiči pochodní, pak malé čarodějnice, bubeníci a na konci velké čarodějnice na košťa-
tech či pěšky. Tak vypadal  čarodějný průvod v Osově navečer 30. dubna 2004. 

Foto J. KOZÁK 

Čarodějnice proletěly Osovem  
OHEŇ ZAPÁLIL PODLE TRADICE JEDEN Z POSLEDNÍCH ŽENÁČŮ 

Osovské máje – průvod obcí 
 v sobotu 15.5.2004 v 15 hodin 

Večer zve restaurace U hřiště  
na tanec se živou hudbou  

Začátek ve 20:30 hod, vstupné 20 Kč 

Vandalovi vadil topol 
u autobusové zastávky 
Osov - Sazenice topolů, kterými byla vloni do-
plněna řídnoucí alej mezi Osovem a Osovcem, 
z velké části nepřežily suché léto. Pan Josef 
Chvojka je proto letos odstranil  a vysadil no-
vé, tentokrát pro jistotu trochu vzrostlejší. 
Těch loňských vydrželo snad jen pět - jeden 
moc pěkný rostl přímo u autobusové zastávky. 
Tenhle houževnatý chudáček sice přestál su-
cho, ale bohužel nepřežil hloupost jakéhosi 
vandala, který ho z nějakého zvráceného dů-
vodu přelomil vejpůl. Je neuvěřitelné, kolik  
tuposti dokáže vyprodukovat čísi mozek.  (mp) 

Přerušení elektřiny  
Z důvodů provádění nezbytných prací v distri-
buční síti bude dne 26. 5. 2004 od 8.00 do 
11.00 přerušena dodávka elektřiny v lokalitě 
Osov - část z trafostanice u zámku (stožárová) 
a od 11.30 do 14.30 v lokalitě Osov - část z tra-
fostanice u pošty (zděná). POZOR! I v době 
přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodů 
bezpečnosti považovat rozvodná zařízení za 
zařízení pod napětím! Pro případné informace 
volejte na telefonní číslo: 724 313 469 nebo  
311 512 438.                                                      (mp) 

ORKUS opět v Osově 
29. května 2004 od 20 hodin 

v restauraci »U hřiště« 
Vstupné 60 Kč. 
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Vižina - Soutěž o sud piva v tipování výsledků 
letošního mistrovství světa v ledním hokeji po-
řádal Europajzl u Pajmy ve spolupráci s pivo-
varem Staropramen. Hosté mohli sledovat zá-
pasy na velké projekční ploše a zároveň i tipo-
vat.  
„Sázky byly omezeny konzumací piva,“ prozra-
dil nám hostinský Průcha. „Každý, kdo vypil 
minimálně pět piv, mohl sázet na jeden zápas. 
Ve výsledku se hodnotila shodnost a vítěz zís-
kal soudek piva.“ 
Vítězové nakonec byli dva, Václav Hnětkovský 
mladší a Jaroslav Černý, kteří přesně uhodli 
výsledky dvou utkání a v 9 se přiblížili.  
„Opravdu se nedalo rozhodnout jen o jed-
nom,“ krčí rameny Průcha. „O sud se prostě 
musí podělit.“ 
Dalším odměněným se stal Václav Hnětkovský 
starší, který v Europajzlu sledoval kromě jed-
noho všechny zápasy mistrovství. Pavel Prů-
cha pro něho připravil výpravnou obrazovou 
publikaci „Český hokej 1909-2003“. 
Ceny vítězům předali v pondělí 10. května od-
poledne zástupci oddělení prodeje pivovaru 
Staropramen Josef Pučálka a Miloš Kosina.  
Podobnou akci chystá vižinský hostinský i bě-
hem letního mistrovství Evropy v kopané. 

Podle něho by to opět mělo být ve spolupráci 
s pivovarem Staropramen. Pokud nebude 
chtít, připraví Průcha nějakou soutěž sám. 
Nové hospodě vévodí vitrína plná fotbalových 
dresů.  

„Něco jsou repliky,“ ukazuje hostinský a sběra-
tel Pavel Průcha. „Ale jiné jsou originály. Na-
příklad dres liverpoolského Owena, který jsme 
získal v Liberci, když ho po zápase hodil do 
hlediště.“                                           Josef KOZÁK 

Vítězové dostali sud piva a knihu o českém hokeji 
JEDEN SUD PIVA STAROPRAMENU PŘIPADL PŘEKVAPIVĚ DVĚMA VÍTĚZŮM  

Děti si u sedláků zamlouvaly ometená košťata 
OBCE SE PŘEDHÁNĚLY ČÍ OHEŇ BUDE VĚTŠÍ A ČÍ BUDE NEJDÉLE HOŘET  

Vzpomínky na pálení čarodějnic v dobách minulých poslala 
PROVASu paní Růžena Plecitá z Osovce.  
Jako malé děti jsme se na Čarodějnice připravovaly dávno předem - 
tahaly jsme z lesa klacky a roští a větší kluci občas čmajzli i pár polí-

nek, co tam měli dělníci. Dřív se spálil veškerý odpad, lesy byly čisté, 
všechno bylo vybráno. U sedláků jsme si zamlouvali ometená košťata a 
předháněli jsme se, kdo jich bude mít víc. Taky jsme přišli na nápad, že 
se vezme plechovka, do které se dole vyrazí díry, přiváže se na drát a 
naplní pryskyřicí. Tu jsme loupali ze stromů, což se sice nesmělo, ale 
dělalo se to. Zapálená pryskyřice v plechovce moc pěkně hořela, když 
se s ní začalo mávat. Dávala se i do košťat - doprostřed ještě kousek slá-
my, točilo se s ohněm nad hlavou a vyhazovalo co nejvýš do vzduchu. 
Velké Čarodějnice bývaly nad Osůvkem na průhoně. Chodívalo tam 
hodně dětí malých i větších, předháněly se s ostatními obcemi, čí oheň 
bude větší a čí bude nejdéle hořet. Starší děti z vyšších tříd dávaly po-
zor na ty malé, aby se nikomu nic nestalo, a opravdu se nikdy nic ne-
stalo. Bavili jsme se hlavně tím, že jsme běhali kolem ohně a hodně se 
při tom křičelo. Rodiče tam se mnou nikdy nechodili, jestli s někým 
ostatním nevím, ale řekla bych, že většina dětí tam byla bez doprovodu. 
Jenom jsme měli nakázáno chovat se opatrně, aby se něco nepodpálilo. 
S košťaty jsme běhávali hodně daleko do polí, kde tenkrát stávalo dost 
stohů, takže některý klidně mohl chytit. Proto tam vždycky musel být 
ještě někdo dospělý, kdo na všechno dával pozor. 
U ohňů nebývalo žádné občerstvení - špekáčky nebo tak něco. A nezdr-
žovali jsme se tam nějak hodně dlouho, protože tenkrát se moc nepo-
nocovalo, lidi chodili dřív spát. Dlouho předem jsme se těšili a dlouho 
potom se o tom povídalo. Takhle to bylo jenom do války, pak už bylo 
zakázané dělat ohně kvůli zatemnění. 
A taky si vzpomínám, že za pana Mandy, kdy jsme měli veselou partu v 
pěveckém sboru - to už jsem byla dospělá -, mi přišlo přání na dálku. 
Pohlednice, na ní čarodějnice na koštěti a pozvánka na slet. Koukala 
jsem a říkám si: „Bože, ona je mi podobná, jsem to celá já.“ A byla. 
Odesilatel vystřihl moji hlavu z fotky, přilepil k tělu čarodějnice a už 
jsem si to maršírovala na koštěti. Tak to je asi tak všechno, co si ještě o 
Čarodějnicích pamatuju.                                                   Růžena PLECITÁ 

Na závěr osovského pochodu čarodějnic vyhodnotily a odměnily staré 
čarodějnice  všechny své malé kolegyně.                           Foto  J. KOZÁK 

První volby do EU 
Ve dnech 11. a 12. června 2004 se ko-

nají volby do Evropského parlamentu. 
Voliči jsou zapsáni v obci, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu. Volič, 
který hodlá hlasovat v jiném volebním 

okrsku, potřebuje voličský průkaz.  
O jeho vydání musí písemně požádat 

na obecním úřadě, kde je hlášen  
k trvalému pobytu, nejpozději  

do 27. 5. 2004 do 16 hodin. 

Karlštejnsko - Zástupci obcí tří regionů, Ho-
rymíra, Dolní Berounky a Českého krasu-
Pláně, které tvoří novou obecně prospěšnou 
společnost Karlštejnsko, se sešli v úterý   
27. dubna v Letech, kde vybrali ze svého středu 
12 členů správní a dozorčí rady. Správní rada 
pak na své schůzi zvolila předsedu. Stal se jím 
Jiří Hudeček. Místopředsedy byli zvoleni Vla-
dimír Roztočil, Ladislav Jindra, předseda regi-
onu Český kras - Pláně  a karlštejnský starosta 
Miroslav Ureš. Členem správní rady je i bývalý 
starosta Velkého Chlumce Jaroslav Routa, kte-
rý by se měl starat o získávání dotací pro spo-
lečnost.  
Svinaře a Vižina sbíraly šatstvo 
Horymír - Charitativní sbírku šatstva uspořá-
dala v regionu Diakonie Broumov.  
„Výzvu ke sbírce dostaly všechny obce,“ říká 
svinařský starosta Vladimír Roztočil. „Pokud 
je mi známo, zareagovaly pouze Svinaře a Vi-
žina. U nás se sebralo 58 plných pytlů obnoše-
ného šatstva.“ 
Roztočil považuje podobné sbírky za velmi uži-
tečné. „Na jedné straně si lidé uklidí šatník a 
zbaví se obnošených věcí, které na druhé stra-
ně jiným lidem pomohou.“ 
Studie má zjistit počet čističek  
Horymír - Studii zabezpečení jednotlivých ob-
cí vodovody a kanalizacemi připravuje mikro-
region Horymír ve spolupráci s firmou Aqua-
consult.  

Prospěšná společnost je na světě 
HORYMÍR PŘISPĚL NA CHARITU A PŘIPRAVUJE STUDII   

„Jde o to zjistit, zda musí mít čističku a vodo-
vody každá obec,“ řekl předseda Vladimír Roz-
točil. „Nebo zda by stačily společné pro více 
obcí. Když chceme žádat peníze z fondů EU, 
musí být projektová připravenost.“ 

Josef KOZÁK 

Nenechte si ujít knihu 
starých pohlednic 

Kniha s názvem „Hořovicko na starých po-
hlednicích“ je dílem paní Jany Gruntové a 
nabízí vzpomínku na náš kraj, jak ho již ne-
známe a jak nám zůstal zachován na histo-
rických pohlednicích. Zachycuje minulost 
obcí a osad, kdy dobové fotografie jsou do-
plněny stručnými dějinami. Najdeme tu mi-
mo jiné dávný Osov a Osovec, Vižinu, Chlu-
mec, Lážovice, Neumětely, Skřipel - prasta-
ré selské usedlosti z počátku minulého stole-
tí, zámek ještě z dob Schwarzenbergů, také 
budovy, které  již  neexistují (kupříkladu vy-
hořelé panské maštale), a mnohé zajímavé 
obrázky i z dalších obcí na Hořovicku – zce-
la nepodobné jejich dnešnímu vzhledu. Vše 
je na velmi kvalitním papíře a je na první 
pohled zřejmé, že kniha byla připravována 
s velkou pílí a pečlivostí.  
Můžete ji mít i Vy, neboť je k dostání i na 
Obecním úřadě v Osově za cenu 230 Kč.   

Marie PLECITÁ 
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Velký Chlumec pomůže 
turistům získat rozhlednu 
Velký Chlumec - V současné době začala obec 
spolupracovat s turisty na projektu rozhledny 
na Studeném a pověřila jednoho člena jedná-
ním o převzetí rozhledny obcí. Později chce 
uzavřít s Ekologickým sdružením smlouvu o 
dlouholetém pronájmu.  
„Ale je to takový bonbónek na dortu,“ říká 
k tomu Václav Nagy, nový starosta Velkého 
Chlumce. „Kdyby tady byly ubytovací kapacity, 
bylo by to o něčem jiném.“ 
Podle něho obec teď peníze na zaplacení roz-
hledny nemá, ani kdyby na rozhlednu dostala 
dotaci. Všechny dotace jsou totiž s příspěvkem 
obce. Rozhodnutí je na  zastupitelstvu; obec by 
část nákladů mohla nést, případně udělat sbír-
ku. Byla by to jedinečná příležitost zviditelnit 
obec, i když se rozhledna nenachází v jejím 
katastru .  
„Můžeme také připravit studie, územní plán, 
podpořit případného zájemce o stavbu nějaké-
ho ubytovacího zařízení. Ale obec ho stavět 
nebude,“ končí Nagy.                                    (JoK) 

Václav Nagy, nový starosta Velkého Chlumce.                                                             Foto J. KOZÁK 

Starosta nechce napravovat, ale urychlovat 
„JE TŘEBA ZMĚNIT KOMUNIKACI S LIDMI,“ ŘÍKÁ NOVÝ CHLUMECKÝ STAROSTA  

Velký Chlumec - Dvaačtyřicetiletý elektroinže-
nýr Václav Nagy vystřídal koncem března ve 
funkci starosty Velkého Chlumce svého před-
chůdce Jaroslava Routu. O svých představách 
na fungování úřadu a plánech do budoucna se 
podělil se čtenáři PROVASu. V zastupitelstvu 
je druhé volební období a do Malého Chlumce 
se přiženil z nedalekých Lochovic. 
Václava Nagyho jsem zastihl spolu s místosta-
rostou Brožem u skládky mezi oběma Chlum-
ci. Ukazovali mi, jak si někteří představují 
ukládání odpadu. Prostě ho složí na příjezdo-
vou cestu. Pak jsme si sedli na obecní úřad a 
začali povídat. 
„Měl jsem už dlouhodobě výhrady ke způsobu 
vedení  účetnictví,“ říká nový starosta na 
úvod. „A starý starosta s tím stále nic nedělal. 
Proto to dopadlo tak, jak to dopadlo.“ 
Podle jeho slov moc nadšený novou funkcí ne-
ní, ale uvědomuje si, že nelze jen kritizovat, 
člověk musí umět i převzít odpovědnost. Rád 
by nyní účetnictví obce dostal na profesionální 
úroveň.  
„Proti starému starostovi nic nemám,“ pokra-
čuje Nagy. „Výstavbu vodovodu zvládl na vý-
bornou. Jak organizačně, tak investičně. Má-
me vodovod a obec není zadlužena. Ale s tím 
účetnictvím už to vážně nešlo dál.“ 
Je vůbec něco, co je potřeba po minulém vede-
ní napravit? Nový starosta vrtí hlavou:  
„Napravit určitě ne! Spíše urychlit, přerozdělit 
priority. Problém je s komunikacemi, s odpa-
dy, s výstavbou. To všechno bych rád v nejbliž-
ší době řešil. Možná jednu věc je potřeba změ-
nit a napravit,“ vzpomíná si přece jen první 
radní. „Komunikace úřadu s lidmi. A to nejen 
s místními, ale i s chataři. Diskuse na veřej-
ných zasedáních se moc netrpěla a občané si 
stěžovali, že o schůzích nevědí, že se nemohou 
k zásadním věcem vyjadřovat, že s nimi nikdo 
nemluví.“ 
Zastupitelstvo nyní přesunulo konání veřej-
ných zasedání na páteční večer, aby se mohli 
zúčastňovat i obyvatelé chatové oblasti. Vý-
sledkem je vysoká účast (hlavně místních) na 
posledních  schůzích. A jaké má nový starosta 
hlavní cíle? 
„Připravit stavební parcely, aby Chlumec nevy-
mřel,“ odpovídá Nagy okamžitě. „Málokdo si 
uvědomuje,  že když je chce obec prodávat, 
musí existovat jasná pravidla pro výstavbu. 
Parcely by měly mít vyjasněné připojení na 

elektrickou síť, na vodu a kanalizaci, na příjez-
dové komunikace. Výhodou je, že část  pláno-
vaných stavebních prostor je majetkem obce.“ 
O všech krocích zastupitelstva by měli být ob-
čané informováni, a proto vidí i nový starosta 

děti na které jim přispíváme.“ 
Další finanční podpoře se starosta nebrání, ale 
je potřeba, aby žádost byla odůvodněna, aby 
obec věděla, na co přispívá. 
„No a pak jsou tady turisté, správně Ekologic-

velkou roli ve stávajícím Chlumeckém zpravo-
daji, který dostávají všichni občané do svých 
schránek. A hned také vidí problém: „Nejsem 
žádný čtenář a spisovatel,“ svěřuje se. „V tom 
byl starosta Routa velmi dobrý.“  
Ale jak Václav Nagy dodává, neměl by to být 
důvod k tomu, aby Zpravodaj skončil. Dalším 
tématem hovoru je spolupráce obecního úřadu 
s místními spolky a organizacemi. 
„Jsou to hasiči, sportovci, ekologové a oddíl 
šipkařů,“ vypočítává starosta. „Hasičský sbor 
ve Velkém Chlumci ukončil po 100 letech svoji 
činnost a tak hasiči v současné době existují 
pouze v Malém Chlumci. Ale ani zde není zá-
sahová jednotka. Probíhají jednání se sborem 
v Osově, aby bezpečnost obce pokryla jeho zá-
sahová jednotka.  
Sportovci jsou velmi aktivní složka našeho ži-
vota. Kromě účasti v mistrovských soutěžích a 
pravidelného cvičení žen, pořádají i akce pro 

ké sdružení. Mezi nimi a obcí vznikla jakási 
bojová atmosféra. Nebudu předstírat, ten pro-
blém je hlavně v činnosti naší stavební komise 
a její předsedkyni. Ekologové mají v něčem 
pravdu, v něčem nemají.“ 
Dále se starosta Nagy nechce k problému vyja-
dřovat. „Všechno postupně. Teď jsem si dal za 
úkol vyřešit účetnictví. Pak se budu věnovat 
dalšímu.“ 
Nicméně ve spolupráci s turisty vidí starosta 
Nagy dobrý základ pro kulturní rozvoj obce.  A 
jak se dívá Václav Nagy na svoji případnou 
kandidaturu v dalším volebním období?  
„To je hodně předčasné,“ usmívá se. „Třeba se 
mi nebude dařit a nechám toho, třeba mě za-
stupitelstvo vyžene mnohem dříve. Ale mám 
plány a rád bych je realizoval.“  

Josef KOZÁK 

Pozemky a vodné 
* Chlumecký starosta je pro podporu nových 
staveb. Mladí lidé mají podle něho v obci koře-
ny  a mají zájem zde stavět. Pokud jim obec 
klade překážky, jdou jinam a obec začne stag-
novat. Na druhou stranu se mu však nelíbí, 
když noví vlastníci pozemků zakoupí pozemky 
a plánují výstavbu až za deset či více let. 
„Jedním z řešení je prodávat pozemky mno-
hem dráž a poměrnou část vrátit těm, kteří za-
čnou stavět například do dvou let,“ říká staros-
ta.                                                                       (JoK) 
* Vodné ve Chlumci se nyní drží na 20 koru-
nách. Zastupitelé plánovali investovat přebytky 
z placení do jiných aktivit, ale jak se ukazuje, 
většinu budou muset vrátit do údržby vodovo-
du v Malém Chlumci. 
„Některá šoupata nejdou zavřít a opravy nelze 
provést,“ říká k tomu místostarosta Jiří Brož.  
„Kromě toho by měl být uzávěr u každé přípoj-
ky, aby se daly jednoduše vyměnit vodoměry 
bez uzavírání celého řadu.“                          (JoK) 

Jezdci na koních ničí 
nezpevněné obecní cesty 
Velký Chlumec - Za jeden z problémů považuje 
nový chlumecký starosta Václav Nagy jízdu 
jezdců na koních po nezpevněných obecních 
cestách.  
„Občané si stěžují,“ říká k tomu a hned dodá-
vá. „Je to vlastně pěšina. Když se trochu za-
mokří a projde tam člověk, nic se nastane. Pak 
tam ale projede kůň, v prohlubních po kopy-
tech se drží voda a rázem je z cesty rozbahně-
ná strouha.“ 
Jedno z řešení vidí starosta v domluvě 
s majitelem jezdeckého oddílu a ve stanovení 
tras, kterých se budou „koňáci“ držet. Případ-
ně ve zpevnění některých cest. Ale kde na to 
vzít?! 
„Je to prostě všechno o penězích,“ krčí Nagy 
rameny. „A je třeba komunikovat, komuniko-
vat a komunikovat..“                                     (JoK)  
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Osovští hasiči při jízdě historického vlaku 
koncem léta 2001.                          Foto ARCHIV 

Pojede letos Podbrdskem historický vlak? 
CENA CELÉ AKCE BYLA LONI 70 TISÍC. LETOŠNÍ CENU JEŠTĚ ORGANIZÁTOŘI NEZNAJÍ  

Bude více dětí 
Z hořovické porodnice, kde přivedla na svět dceru Zuzanku, nám napsala členka 
redakční rady PROVASu Jana Fialová z Vižiny. Zuzance, stejně jako Ondrovi Ve-
selému a dalším dětem, které se v Podbrdsku narodily, přejeme samé krásné 
chvilky. (PROVAS)   
Věřte nebo ne, stále slýcháme, jak je málo dětí, a proto jsme se rozhodli, že s tím něco udělá-
me. Jako učitelka musím zajistit práci do budoucnosti nejen sobě, ale i celému kolektivu osov-
ské školy a školky, ve kterém jsme měla možnost pracovat. Byla jsem tam obklopena skvělými 
lidmi a dětmi, které mi dodávaly sílu a energii v mém pokračujícím těhotenství.  
V den úplňku a zároveň zatmění Měsíce přišla na svět v krásném prostředí hořovické porodni-
ce naše dcera Zuzanka. Ani se mi nechce věřit, když mi maminka vypráví, že mě před  
30 lety ukazovala přes okno a s taťkou si mávali přes dvě patra. Dnes může být tatínek příto-
men u porodu od A až - v našem případě - do Z.  
Porodní sál na nás dýchl  domáckou atmosférou, kde nechybí televize, sedací souprava či ma-
sážní vana. Úplně si připadáte, že se není čeho obávat. Je a není, jako vždycky to stojí za to. 
Než stačím dopsat další myšlenku, ve dveřích vidím další zachránkyni naší populace, Simonu 
Veselou z Osovce se synem Ondřejem. A pak, že nejsou děti.                                    Jana FIALOVÁ 

Na oslavě Dne matek 
se tancovalo až do rána 
Vižina - Okolo 50 žen se sešlo v pátek 7. května 
v 19 hodin v Europajzlu, aby oslavily Den ma-
tek, který pro ně uspořádal místní obecní 
úřad. Každá z žen dostala kytičku a občerstve-
ní. A pak se hrálo, povídalo a tancovalo až do 
třetí hodiny ranní.  
„Velkou pochvalu si zaslouží pan starosta,“ ří-
ká hostinský Pavel Průcha. „Snažil se vyvést  
v tanci všechny účastnice. Nevím, zda se mu to 
povedlo, ale i tak to byl heroický výkon. Pro-
tancoval celý večer.“ 
Pořadatelé měli připraven venkovní parket, 
ale počasí rozhodlo, že se oslava musí pořádat 
uvnitř.                                                               (JoK) 

Zloděj si odemkl klíčem, 
který visel nade dveřmi 
Osovec - V noci z úterý 4. na 5. května došlo v 
obci Osovec k vloupání do domu, který je v re-
konstrukci. Zloděj vnikl na částečně oplocený 
pozemek domu a dům odemkl klíčem, který 
visel nad vchodovými dveřmi. Odtud odcizil 
hoblík, dvě pily a vrtačku v hodnotě přesahují-
cí 9 000 korun.                                                  (sp) 

Smrt pod skružemi 
Drahlovice - Při čištění studny u rodinného 
domku spadly 17. dubna nešťastnou náhodou 
na jednatřicetiletého muže v Drahlovicích be-
tonové skruže. "Bohužel měl tento muž pora-
něnou hlavu, ale také páteř, proto jsme hned 
volali záchranný vrtulník," řekl Bořek Bulíček, 
majitel záchranné služby Trans Hospital Řev-
nice, jejíž lékař dorazil na místo neštěstí prv-
ní." Přestože byl pacient rychle dopraven na 
ARO nemocnice v Motole, zraněním podlehl," 
dodal.                                                                 (šm) 

Zloděj ukradl kola 
Nové Dvory - Rozbrušovačku a dvě horská ko-
la odnesl z garáže rekreační chaty v Nových 
Dvorech zloděj, který vyrazil dveře. Škoda činí 
58 tisíc korun.                                                (JoK)  

Dopravní dubnová statistika 
Během měsíce dubna 2004 došlo na území bý-
valého okresu Beroun ke 138 dopravním ne-
hodám, což je oproti loňsku o 23 nehod více. 
Nehody se naštěstí obešly bez úmrtí, ale  
7 osob bylo těžce zraněno a 11 lehce. Ve 13 pří-
padech byl viníkem alkohol za volantem. Cel-
ková škoda činila 3 481 200 Kč.                    (sp) 

Policie České republiky,  
správa Středočeského kraje  
a okresní ředitelství Beroun  

pořádají dne 21. května 2004  
od 9 do 12 hodin  

ve sportovním areálu Lokomotivy Beroun 

Den s majákem.  
Programem provází Zdeněk Srstka. 

 
Uvidíte ukázku výcviku zásahové jednotky s vyu-
žitím vrtulníku, pyrotechnické ukázky, ukázky 

výcviku služebních psů a koní, ukázku služebních 
zbraní a střelbu na laserové střelnici. 

Horymír – Jsou to tři roky, co podbrdská míst-
ní trať Zadní Třebaň - Lochovice oslavila 100 
let svého trvání. Několik desítek nadšenců teh-
dy uspořádalo jízdu historického vlaku ve stylu 
starého Mocnářství, které „velel“ sám císař 

pán František Josef I. Ačkoli celý den pršelo a  
pršelo, na vlak čekaly v každé stanici a zastáv-
ce desítky lidí. Vloni jsme se pokusili tuto jízdu 
zopakovat, ale nestihli jsme termíny a hlavně: 
nesehnali dostatečnou sumu peněz. Jízda vla-

ku  totiž přijde bratru na 70 tisíc korun. Letos 
to možná bude i víc, ale přesto bychom chtěli, 
aby vlak Podbrdskem jel. Snad se podaří se-
hnat sponzory, snad nás podpoří obce. Zatím 
máme příslib od regionu Horymír a grant od 
Středočeského kraje, ale i tak nám schází více 
než polovina.                                    Josef KOZÁK 

Lom Amerika láká turisty i lapky 
to místech na pozoru. Především by bylo dobré 
nenechávat v autech viditelně odložené tašky, 
batohy a další cennosti či zavazadla," dodal 
Sýkora.                                                               (šm) 
K dalšímu vloupání došlo ve středu 5. května. 
Šestatřicetiletý majitel vozidla v něm nechal 
volně položenou peněženku a odešel na vy-
hlídku u lomu. Když se po půl hodině vrátil, 
zjistil, že má u vozidla Renault Megane Break 
rozbité okno a z vozidla mu byla odcizena pe-
něženka s osobními doklady, platební kartou a 
hotovostí 1 200 korun.                                     (sp)    

Mořina - Slunné a teplé dny lákají k výletům, 
takže na malém odstavném parkovišti u ma-
lebného lomu Velká Amerika v CHKO je v po-
sledních dnech rušno, přesto se tu krade.  
„Během dvou dnů - přesně 27. a 28. dubna tu 
byla vyloupena dvě osobní vozidla," řekl  tisko-
vý mluvčí karlštejnských policistů Ivan Sýko-
ra. „Kdosi násilím vnikl do osobního vozu Re-
nault a Škoda Felicia, které tu jejich majitelé 
zaparkovali. Místo u Velké Ameriky je těmito 
krádežemi pověstné, a proto bych rád požádal 
řidiče, aby si toho byli vědomi a měli se v těch-

Závodní auto vyjelo v Osově z trati 
Osov –V sobotu 8. května naší obcí opět pro-
jížděla automobilová rallye, jak tomu bylo již 
ve dvou minulých letech, jenom její směr byl 
tentokrát opačný. Vzbudili jsme se do klidné-
ho rána, ovšem krátce před druhou hodinou 
odpolední se ozval vzdálený ryk, něco na způ-
sob náletu, nebo jako by se snad blížila válečná 
fronta. Jelikož právě v tento den slavíme výro-
čí konce druhé světové války, jevilo se mi to 
dosti symbolické. Naštěstí ty strašlivé zvuky 
nevydávala vojenská technika, ale závodní au-
ta. Řítila se silnicí od Housiny přes Neumětely 
a Lážovice k Novým Dvorům, pak do Osova 
kolem hřbitova a kostela, odtud na Skřipel a 
zpět k Neumětelům, což byla jedna z letošních 
rychlostních zkoušek Rallye Hořovice 2004. 
Uvedené komunikace byly po tu dobu uzavře-
ny a doprava odkloněna. „Odklonění“ řidiči se 
sice tvářili zatrpkle až nerudně, ale vesměs ne-
vyjadřovali nelibost slovy, jak zhusta činili 
v průběhu loňské etapy. Kolem trati se tradič-
ně shromáždili milovníci tohoto náročného 
sportu, kteří v radostném usebrání sledovali ty 
šíleně odvážné jezdce s vozidly letícími ohrom-
nou rychlostí vpřed – zatáčka, nezatáčka. Mezi 
jednotlivými jízdami byly občas poměrně dlou-
hé intervaly, což ideálním způsobem vyřešilo 
osazenstvo hospůdky v bývalé staré škole. Za 
bezpečnostní pásku si pánové přinesli stůl se 
židlemi. To bylo na první pohled mnohem pří-
jemnější, než přešlapovat za zády dohlížejících 
pořadatelů. I když já na jejich místě bych byla 

trochu nervózní, že řidič nezahne doprava a 
přejede mě i se židlí. Okruh se jel třikrát a me-
zi průjezdy byly přibližně hodinové intervaly. 
Start prvního průjezdu byl naplánován na 
13.42 hod., poslední auto mělo vyjet v 19.13 
hodin.                                            Marie PLECITÁ 
Pořadatelé upozorňují na vysokou rychlost po-
sádek jedoucích po uzavřených vozovkách.  
O tom, že je dobré automobilový závod sledo-
vat z bezpečné vzdálenosti, se přesvědčili i di-
váci z Osova. Jeden jezdec závodu patrně ne-
odhadl směr a projel za pásku označující tra-
su. Náhoda přála a ve chvíli vybočení závodní-
ho auta z trasy se nikdo z diváků na místě ne-
nacházel. Otázkou zůstává fakt, zda pořadatelé 
akce zajistí odklizení  pneumatik naskláda-
ných podél tratě.                        Radka KOČOVÁ 



PROVAS 5/2004 STRANA: 5 

Na osoveckém koupališti zasadily školáci nové stromky.                                            Foto  ARCHIV 

Děti vysázely 500 malých boroviček 
ŠKOLÁCI OSLAVOVALY »DEN ZEMĚ« ÚKLIDEM A ÚPRAVOU OKOLÍ SVÉ ŠKOLY 

Osov - Stalo se již tradicí, že žáci místní školy  
si pravidelně připomínají 22. dubna Den Ze-
mě. Stejně tomu bylo i letos.Všichni žáci i uči-
telé přišli pracovně oblečeni, s pracovními ru-
kavicemi, hrabičkami, kbelíky a igelitovými 
pytli. 
Každá třída dostala za úkol uklidit část školní 
zahrady, okolí autobusové zastávky, obchodu, 
pošty, kostela, hřbitova a parku. 
Nasbírané odpadky každá třída roztřídila, na-
ložila do připravených pytlů a odnesla do kon-
tejnerů. Těm mladším spolužákům pomohli 
žáci z 5. ročníku. Třeťáci si zasadili vrbu do 
školního záhonku. Musí ji pravidelně zalévat,
aby se krásně rozrostla. 
Den Země zakončili žáci školní družiny, spo-
lečně se 4. a 5. třídou, na místním koupališti. 
Nekoupali se, ale vysázeli zde 500 boroviček, 
které mají zpříjemnit okolí koupaliště. 
Pan Kocour dětem ukázal, jak se správně  
stromky sází. Někdo sice s nářadím trošičku 
zápasil, ale nakonec to všichni zvládli na vý-
bornou. Teď budeme všichni čekat, kolik 
stromků se ujme a zda se naše společná práce 
zdařila. 
K akcím v tento den se zapojila i mateřská ško-
la. Děti ze školky si uklidily školní zahradu. 
Mile nás překvapilo,  jak byly snaživé a pilné. 
Za odměnu dostaly sladkost a obrázek. 

Hana JANDÍKOVÁ, Soňa KOCMANOVÁ,  
Lenka KOCOUROVÁ 

Osov - Osovské zastupitelstvo zvýšilo příspě-
vek na provoz školy. „Nejde o příspěvek na 
platy učitelů, o kterém jsme mluvili minule,“ 
upřesňuje problém starosta Zdeněk Veverka.  
„Jedná se o provoz školy jako takové.“  
Provoz školy stojí obec téměř 5 miliónů ročně 
a podle počtu žáků na něj přispívají i obce  
z okolí. Jak se zmenšuje počet žáků, snižují se 
příspěvky těchto obcí i příspěvek státu, ale vý-
daje na provoz jsou stále stejné, dokonce bych 
řekl, že rostou. 
„Protože máme pětitřídní školu, musíme platit 
příspěvek školám, které navštěvují starší děti 

z naší obce,“ říká dále Veverka. „Jedná se hlav-
ně o Hostomice, ale i o Prahu a Beroun, kde je 
příspěvek mnohem vyšší.“  
Provoz školy je podle něho velice nákladnou 
záležitostí, zvláště nyní, kdy se počet dětí sni-
žuje. Rozpočet obce také zatížily nutné opravy 
a instalace čističky v areálu školy.  
„Škola zasáhla do rozpočtu hodně,“ končí 
osovský první radní. „Obávám se, že nebude-
me mít peníze na zhotovení nového znaku a 
praporu, které byly obci nedávno uděleny a 
které jsme chtěli představit o posvícení.“   

Josef KOZÁK  

Popáleniny, krvácení a další 
úkoly čekaly na soutěžící  
Dne 28. dubna se pět žáků 5. třídy, pod vede-
ním paní učitelky Jandíkové, zúčastnilo zdra-
votní soutěže v Berouně. Soutěž každoročně 
pořádá Český červený kříž Beroun.   
Mladí zdravotníci měli za úkol ošetřit popále-
ninu obou rukou, žilní krvácení z nohy a nej-
těžším úkolem byla zástava dechu a srdeční 
činnosti. Zkusili si obvázat koleno a hlavu po-
mocí trojcípého šátku. Všichni také prošli tes-
tem z dopravní výchovy a poznáváním léčivých 
rostlin. 
Počasí jim sice přálo, ale vítězství je minulo.
Určitě to nevadí – vždyť přece není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. Ze soutěže odcházeli s 
dobrými pocity, novými zkušenostmi, poznat-
ky a zdravotnickým zápisníčkem. 

Hana JANDÍKOVÁ 

O návrh loga nebyl zájem  
Osov – Do vyhlášené soutěže o logo osovské 
školy u příležitosti 20. výročí otevření nové 
budovy se mnoho návrhů nepřihlásilo. I přesto 
byly vybrány 3 návrhy bez určení pořadí. Auto-
ři těchto návrhů jsou: Jana Záhoříková ze 4.
třídy, Kateřina Káchová ze 4. třídy a Filip Kr-
bec ze 3. třídy. Všichni zúčastnění obdrželi od-
měnu za účast v soutěži.    Soňa KOCMANOVÁ 

Osov - Vyprávění o školním reji čaro-
dějnic poslaly PROVASu děti 
z osovské školy a školky. 
V pátek 30. dubna jsme se všichni sešli ve 
školní družině, protože pro nás paní vycho-
vatelka připravila REJ ČARODĚJNIC. Jako 
čarodějové a čarodějnice jsme soutěžili v há-
zení košťaty, na čas jsme pili kouzelné nápo-
je „mravenečník žlutý“ a „marmeládos čer-
vený“. Říkali jsme kouzelná slovíčka a tan-
covali. Odměnou pro každého byly diplomy, 
omalovánky a sladkosti. Odpoledne jsme si 
v družině pořádně užili a připravili se tak na 
večerní ohně. 
Pozadu nezůstala ani mateřská škola a udě-

lala si také čarodějnický den. „Po svačině se 
děti naučily tanec »Čarodějné běsnění«,“ 
napsala učitelka Lenka Kocourová. „Poté 
jsme se převlékli do masek a vyrazili do Oso-
va. První zastávka byla v základní škole, kde 
jsme se nechali vyfotit a zatancovali náš ta-
neček. Další zastávkou byl OÚ Osov, kde 
jsme též tancovali. Dále jsme pokračovali 
kolem pošty k obchodu. Vsí jsme prošli až 
na fotbalové hřiště. Zde jsme se svlékli 
z masek, jelikož nám bylo horko. Chvíli jsme 
si pohráli a šli do školky na čarodějný oběd. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám po-
skytli hotovost nebo sladkost. Penízky byly 
hned utraceny za odměnu za krásné masky.“ 

Ve škole se pili čarodějné nápoje   
PRŮVOD MALÝCH ČARODĚJŮ TANCOVAL »ČARODĚJNÉ BĚSNĚNÍ«   

Stát přispívá na školy stále méně  
DĚTÍ UBÝVÁ, ALE NÁKLADY NA ZÁKLADNÍ PROVOZ  ROSTOU  

Mateřinka zapsala všechny 
26. 3. 2004 pořádala Mateřská škola Osov zá-
pis do školky na školní rok 2004/2005. Tento 
zápis byl spojen s dnem otevřených dveří. Do 
školky se přihlásilo neuvěřitelných 12 dětí z 
Osova, Osovce, Malého a Velkého Chlumce a 
Vižiny. Nyní nastal problém, jelikož mateřská 
škola může přijmout pouze 7 dětí. Byla jsem 
pozvána na zasedání zastupitelů OÚ Osov. Zde 
jsem jim sdělila, aby vyřadili 5 dětí, které by 
byly zapsány ve školce nad stanovenou kapaci-
tu. Vyřazení dětí musí totiž učinit zřizovatel. 
Mile mě překvapil pan starosta druhý den, kdy 
mi sdělil, že se přijmou všechny děti a školka 
se přestaví, aby kapacita vyhovovala. Jestli bu-
de tento plán splněn, patří celému zastupitel-
stvu dík a budu se snažit, aby i v dalších škol-
ních letech byla kapacita naplněna.              (lk) 

Oheň v Habřinkách nevzplál 
Chlumec - Letos se čarodějnice konaly pouze 
v Malém Chlumci. Kolem 18. hodiny se sešli 
rodiče s dětmi před hospodou Na Žižkově. Dě-
ti si upekly vuřty, pohrály si a rodiče si zase 
popovídali. Akce byla ukončena ve 20.30 ho-
din. 
Velký oheň, který byl vždy v Habřinkách, se 
letos nekonal. Důvodem byla neukázněnost 
některých občanů, kteří na místo určené k pá-
lení čarodějnic nanosili různé odpadky a tím 
oheň nemohl být zapálen.                                (lk) 

Školáci obsadili páté místo  
v oblíbené dopravní soutěži  
Osov - Dne 4. května se naši žáci poprvé zú-
častnili dopravní soutěže v Hořovicích. V  
1. kategorii obsadili 5. místo. Do budoucna bu-
deme muset více trénovat první pomoc a jízdu 
zručnosti. Soutěž byla velice dobře připravena 
a dětem se moc líbila.Určitě se příště zase zú-
častníme.                  Ivana CHOCHOLOUŠOVÁ 



STRANA 6 PROVAS 5/2004 

Hospodář se za odboj nedočkal uznání 
NEJHŮŘ SE K NĚMU PO VÁLCE CHOVALI TI, KTERÝM ZA NĚMCŮ DÁVAL OBILÍ 

Příběh z poslední války napsala osovská 
kronikářka (PROVAS).  
Paní Božena Maršálková rozená Kozová po-
chází ze Všeradic. Žila tu se svými rodiči, brat-
rem Bedřichem a sestrou Marií. Rodinu živilo 
hospodářství. Když pan František Koza jedno-
ho březnového dne roku 1944 pracoval na poli 
u místního hřbitova, uviděl tam při zdi sedět  
neznámého člověka. Ten po chvíli  vstal, přišel 
k němu a řekl, že je sovětský parašutista. Měl u 
sebe i vysílačku. Ve večerních hodinách ho 
pan Koza dopravil na svém voze domů a spolu 
s ním i jeho kamaráda, kterého potkali cestou. 
Ukryl je ve stodole a dal jim i své oblečení. Oba 
muži totiž často chodili po okolí –  zajímal je 
hlavně železniční most u Všenor. Hospodáře 
brali někdy s sebou, aby jim ukazoval, co kde 
je – došli tak až k osovskému zámku a fabrice, 
kde měli Němci ohromné skladiště. Proto když 
ke konci války dopadly těsně u tohoto objektu 
bomby, pan Koza se domníval, že to je dílo vý-
zvědné služby jejich tajného hosta. To se ale 
nikdy nepotvrdilo.  
V té době přebývali ve stavení společně s rodi-
nou tzv. „národní hosté“ – tedy Němci: jakýsi 
major, jeho paní a její rodiče. Kozovi obývali 
pouze jednu  místnost - ve druhé byli němečtí 

návštěvníci, kteří naštěstí téměř nerozuměli 
česky. Když pár metrů od nich vysílal sovětský 
parašutista, musel pan Koza hlídat, aby to 
Němci nezjistili. Jednou se děti vracely ze ško-
ly a kolem jejich domu chodil německý voják s 
flintou. Vyděšeně čekaly, co se bude dít. Něco 
jim říkal, ale nerozuměly mu a on nakonec bez 
vysvětlení odešel. Rodina žila v  neustálém 
stresu - kdyby je někdo udal, mohli všichni 
přijít o život. Tehdy bylo Bohoušovi dvanáct, 
Boženě jedenáct a nejmladší Marii osm let. 
Přestože to bylo psychicky nesmírně  vyčerpá-
vající, oni to obrovské riziko podstoupili. Pan 
Koza zůstal ve spojení s partyzány i poté, co se 
přemístili do nedalekého stohu. A když byli 
převeleni do Radotína, podporovali je Všera-
dičtí i tam. František Koza dodal vůz, Antonín 
Linhart koně a dováželi jim jídlo. Pomáhal i 
majitel statku pan Herman, který partyzánům 
poslal tele. Když pak jednou hospodář praco-
val na poli a píchl do sušáku s vojtěškou, začali  
se znenadání i odtud vynořovat partyzáni. 
Protože jim nerozuměl, vydal se požádat o po-
moc paní Nosákovou, Rusku provdanou za 
místního muže. U té ale nepochodil. Žena s 
ním odmítla jít, dokonce vyhrožovala udáním. 
Za čas odešli partyzáni do lesa, kde měli jámy 

v zemi a v těch bydleli. Sem jim nosili jídlo i 
muži z Vižiny – pan Kadeřábek, pan Cajthaml 
a pan Štěpán.  
Krátce před koncem války přijeli do statku 
Vlasovci, kteří odsud vyhnali  „národní hosty“. 
Říká se, že když přišli Rusové,  někde u Bykoše 
tyto Němce postříleli. Vlasovců bylo na statku 
ohromné množství – měli na 50 koní. Po nich 
se objevili Rusové. Ti dokonce pana Mistalera 
ze Chlumce vystěhovali z jeho vlastního do-
mu - uměl rusky a oni se báli, že jim bude ro-
zumět.  
Ten partyzán, co ho Kozovi schovávali, chtěl 
přijít po válce poděkovat, ale k tomu už nedo-
šlo. Zahynul v lese u Hostomic, kde ho našel 
hajný. Poznali ho podle šatů, které dostal od 
pana Kozy.  
Pan František Koza své zásluhy nikde nepre-
zentoval a ani se za ně nedočkal  uznání. Nao-
pak. Když se zakládalo JZD, obrátili se mnozí 
proti němu, protože tam odmítl vstoupit. A 
nejhůř se k němu chovali ti, kterým za Němců 
dával obilí.  
Pravda je, že se spolu s ostatními místními po-
mocníky partyzánů přiřadil k těm statečným, 
kteří dobrovolně nasazovali své životy pro jiné, 
aniž by za to čekali odměnu.    Marie PLECITÁ 

V Sokole se nejen cvičilo, ale i vzdělávalo 
PŘED 85 LETY BYLA V OSOVĚ ZALOŽENA TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL  

Dne 11. května 1919 byla v Osově založena Tě-
locvičná jednota Sokol, a to na popud bratří 
Václava a Františka Grubnerových z Lážovic. 
Tato první česká tělovýchovná organizace  
vznikla v roce 1862 na území Rakousko-
Uherska. O její vznik se zasloužili především 
dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří vy-
znávali myšlenku, že „ve zdravém těle je zdra-
vý duch“. Pro ni nalezli pochopení u mnoha 
českých vlastenců. 16. února 1862 se konala 
ustavující schůze Tělocvičné jednoty pražské, 
později nazvané Sokol pražský. Prvním náčel-
níkem se stal dr. Tyrš. Sokol se dodnes opírá o 
jeho spis Základové tělocviku, v němž zveřejnil 
nové tělocvičné názvosloví. V sokolských jed-
notách působili od nepaměti vzdělavatelé a 
pracovaly kulturní soubory. 
Již krátce po svém založení měl osovský Sokol 
kolem 150 členů a vyznačoval se rozsáhlou  
aktivitou nejen sportovní – prováděl i veške-
rou vzdělávací činnost v obci. Starostou jedno-
ty se stal pan Josef Kadleček, jednatelem sleč-
na Marie Staňková, pokladníkem pan Franti-
šek Grubner a vzdělavatelem pan František 
Valenta.  
V roce 1920 byla jednou z nejúspěšnějších akcí 
zdejší jednoty oslava 2. výročí české samostat-
nosti dne 28. října. Tehdy proběhla v přeplně-
ném sále hostince „U pivovaru“ kulturní aka-

demie, na kterou klíčná zámku slečna Šustro-
vá zapůjčila krásné koberce a záclony a vrchní 
panský zahradník Josef Kadleček vydekoroval 
místnost klestem. Akademie byla zahájena ži-
vým obrazem „Hold Čechie“, který sestavil pan 
učitel Valenta. Diváci shlédli ještě divadelní 
scénu o jednom jednání „Kde domov můj?“. 
5. července roku 1921 pořádal Sokol velký prů-
vod k poctě Mistra Jana Husa, kdy u zapálené 
hranice zazněla skladba „Hranice vzplála“, 
pak „Spi, Havlíčku“ a nakonec národní hym-
ny. 
4. září toho roku proběhly na nádvoří bývalé 
továrny dožínky, jichž se zúčastnily i okolní 
sokolské jednoty a krojová družina z Berouna. 
Uskutečnily se rovněž veřejné přednášky o 
právě zemřelém slovenském básníku Hviezdo-
slavovi a o lásce k vlasti, o pravěku české země, 
o dějinách sokolstva a o významu tělocviku. 

26. 12. zazněl koncert z děl Beethovena, Schu-
berta, Haydna, Mozarta a Dvořáka. 
V létě roku 1922 se Sokol v Osově postaral o 
umístění a stravování 18 dětí z Košíř, které zde 
pobyly čtyři týdny v době od 14. 7. Děti byly 
ubytovány pod dozorem svého vzdělavatele na 
sále hostince „U pivovaru“ a na stravu chodily 
jednotlivě do různých rodin.  
Na oslavu 100. výročí Fügnerových narozenin 
byl uspořádán večírek, kde o tomto zakladateli 
jednoty promluvil pan učitel Sobotka a zdejší 
rodák pan J. Michálek, okresní hejtman v Čes-
kém Těšíně, přednesl několik koncertních 
skladeb pro housle a violoncello. 
Sokol v tom roce uspořádal i dětská divadelní 
představení „Princezna Zlatovláska“ a „Taje-
mný dub“.                                     Marie PLECITÁ 

Slavnostní nástup sokolů.           Foto  ARCHIV 

Mladá rodina se čtyřmi dětmi  
hledá  

výměnu družstevního bytu  
v Praze 4 Chodově, 3. patro s výtahem  

(zděné jádro, zasklená lodžie a vybavená kuchyň)  

za domek se zahradou  
v okolí Osova.  

(Případný doplatek nebo náhrada) 
*** 

Kontakt:  
Pavel Janeček, Květnového vítězství 

1740/12, 149 00 Praha 4  
Tel/Fax. 272 924 619, GSM.: 737 536 543 

E-mail: ltp@volny.cz 
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Turisté vstoupili do EU na Plešivci 
ÚČASTNÍCI PRVOMÁJOVÉHO POCHODU NEVĚDĚLI, KTERÝ JE RODNÝ DŮM NOVÉHO STAROSTY 

Brdy - „Byli jsme tu v den, kdy se ČR stalo 
součástí EU,“ psali v návštěvní knize lidé, kteří 
zdolali Plešivec 1. května. I my jsme tam byli. A 
pokud máte zájem, přečtěte si něco o naší 
cestě. 
6.34 - ze Smíchova vyjíždí skupina jogínů a 
členů Modřanské sekce 
6.50 - na Dobříši nasedá do auta členka jižní 
sekce TSSB a je vezena na start pochodu 
7.00 - na návsi v Malém Chlumci se formuje 
hlavní skupina turistů 
7.10 - z Muchova vyráží další příznivci 
7.15 - v Osově zavírá vrátka u plotu Vojta s ma-
minou a jdou na nádraží 
A kde se všichni sešli? Ve vlaku, který je vezl 
do Lochovic.  
Takže teď víte, kdo šel. A teď kdo nešel - Drak 
raději lovil ryby ve Španělsku, Vláďa pomáhal 
stavět barák, Vašek V. byl slavit narozeniny 
kamaráda, Jirka pekl krůtu a Simona nemoh-
la. A Vašek N.? Ten někde vozil dříví, takže nás 
ani nemohl informovat, který barák v Lochovi-
cích je jeho rodný barák, abychom tam pověsi-
li tu pamětní desku, co jsme s sebou nesli. 
Konal se prostě standardní výlet turistů TSSB. 
Z Lochovic do Chlumce po hřebenu - opačně, 
než chodíme na Nový rok. Vyšli jsme z Locho-
vic nad Lhotku a pak pokračovali po červené 
na vrchol Plešivce. Tam jsme však nebyli prv-
ní, jak vyplynulo z návštěvní knihy. 
Přešli jsme vrcholek a chvilku se zastavili nad 
severním skaliskem Plešivce, které je nad ka-
menným mořem a pak šli na Klínek a dále po 
cestě na Komorsko. Tam byly konečně buřty, 
což uvítal hlavně Zdenda. 
A dál? No, kdo to tam trochu zná, tak ví, že se 
pokračuje po kamenné cestě na Kuchyňku a 

pak pod rozhlednou nad Chlumec a po asfaltce 
dolů. Takhle to vypadá jednoduše, ale dohro-
mady to je asi 25 km. A zakončení? Obědem  
v hospodě „U Kozohorských“ ve Velkém 
Chlumci.  
Zajímavosti z cesty: 
* na Plešivci o nás věděli ti, co tam těžili dříví - 
přečetli si o výletu v novinách 
* okolo Kuchyňky nás překvapily davy cyklis-
tů, brázdili tam všechny cesty 
* počasí bylo opět vynikající, moc to nefouka-
lo, nepršelo a bylo teplo            Martin NĚMEC  

Výprava Turistů severních svahů Brd na  
vrcholu Plešivce 1. května           Foto  ARCHIV 

Před osovskou sokolovnou začal vyrůstat 
bulodrom – hřiště na pétanque. 

              Foto  J. KOZÁK 

TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD 
 

pořádají v sobotu 22. května 2004 pro všechny příznivce turistiky  
pochod po NAUČNÉ STEZCE k Evropskému dni parků  

z Karlštejna do Srbska.  
Sraz účastníků pochodu je v Malém Chlumci u kapličky v 8.15 hodin.  

(vlak odjíždí z Osova v 8.59 hodin, v Karlštejně  je v 9.38 hodin) 
 

Trasa  pochodu: 
(je pevně daná, protože jakékoliv zkratky nepřicházejí vůbec v úvahu)  

Malý Chlumec (zkontrolujeme výstroj a jdeme na vlak)                        
Karlštejn (jsme konečně na startu a jde se soutěžit na hrad) 

Mořina (a je to tady, oblečte se a jdeme poznávat temné podzemí) 
Mexiko (čeká nás prohlídka lomu zezdola, a to stojí určitě za to) 

Solvayovy lomy (jestli jste tu nebyli, tak se máte na co těšit) 
Svatý Jan pod Skalou (prohlédneme si kostel a jeskyni) 

Srbsko (a je tu finále, spočítáme ztráty a jde se na vlak domů) 
Osov  (už jsme skoro doma, ještě kousek a spláchneme prach)                                        

       
Na cestu si do baťohu přibalte dobrou náladu,  svačinu a trochu peněz. Kvalitní baterky a boty 
jsou opravdu nutné  (půjde se asi 1,5 km v tunelech s průvodcem, je tam úplná tma, chlad a 
místy je i voda.) Počasí je zajištěno, tak se ničeho nebojte, pojďte s námi do přírody. (Ve Sva-
tém Janu pod Skalou se odpočívá,  domů přijedeme ze Srbska vlakem asi v 17.40 hod. Nenech-
te si tento pochod ujít, protože se podíváte do míst, které jsou zpřístupněné pouze jednou za 
rok.)                                                                                                                                      Dušan ELIÁŠEK   

Tradiční rybářské klání 
na rybníku Karlov  
Podbrdy - Rybářskou sezonu zahájil podbrd-
ský rybářský spolek tradičními rybářskými zá-
vody na rybníku Karlov. Od sedmé hodiny 
ranní do poledne zde soutěžilo kolem 40 zá-
vodníků v chytání na jeden prut s jedním ná-
vazcem, bez krmítka. 
Každý z účastníků si mohl ponechat jednoho 
uloveného kapra. Vítězem letošního ročníku se 
stal František Raub.                                      (JoK) 

Osov - Pétanque začíná být v Osově vážná 
věc. Nejenže rodící se oddíl této hry získává 
nové členy, takže se bude moci ucházet o člen-
ství v České asociaci pétanque klubů, ale bude 
se tam moci hlásit s vlastním areálkem, jehož 
budování se stalo skutečností. Jak jsme již in-
formovali, hráči získali grant na vybudování 
hřiště a ti skalní se s chutí pustili do díla, aby  
v brzké době mohli povýšit své dosavadní laš-
kování na skutečný sport provozovaný se 
vším všudy, dokonce hned na dvou dvorcích, 

Pétanque začíná být v Osově vážná věc 

Od 1. 5. 2004 platí nová daňová identifikač-
ní čísla, o které je nutné zažádat na přísluš-
ném finančním úřadě. Zde jsou připraveny 
formuláře s předtištěnou žádostí. Dle do-
stupných informací jsou žádosti vyřízené 
téhož dne, čekací lhůty mohou být však 
upraveny dle množství žadatelů obchodují-
cích se zahraničím. Nezapomeňte si doma 
občanský průkaz a Osvědčení o registraci s 
dosavadním DIČ.                                          (rk)  

splňujících požadavky mezinárodních pravi-
del. Je třeba říci, že přitom poněkud zklamali 
náhodné diváky, kteří byli zvyklí vídat důstoj-
né muže ladně si pohazující koulemi, alébrž 
nyní je možno o víkendech zhlédnout jen schý-
lené figury metající písek a to nejenom o ne-
dělích, ale dokonce i v sobotu. Za což ostatně 
patří uznání nejenom jim, ale i dík jejich ži-
votním družkám. Inu začalo to jako zábava a 
veliká sranda a teď je to vážná věc… A veliká 
sranda.                                   Alexander KLIMEŠ 
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Kdo a kdy hraje 
22.5. Osov – Heskov, Karlštejn B – Všera-
dice B, Bzová – Vižina, Karlštejn – Všera- 
dice A 
29.5. Osov – Karlštejn B, Mořina – Všera-
dice B, Drozdov – Vižina, SKP Beroun – Vše-
radice A 
5.6. Mořinka – Osov, Všeradice B – Tetín B, 
Vižina – Zaječov, Všeradice A – Tetín 
12.6.  Zdice B – Všeradice B, Osov – Hýskov B, 
Komárov B – Vižina, Zdice – Všeradice A  

PROVAS - informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Odpovědný redaktor: Jiří Bolina. Připravují: J. Fialová, L. Kocourová, R. Kočová,  
Marie Plecitá,  J. Chvojka, Z. Veverka. Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka  Plecitá. Technická spolupráce: ICZ a.s.   

PROVAS můžete získat na OÚ Osov, ve Stavebninách Osov, v místní lidové  knihovně a v hospodě U hřiště. Dále na obecních úřadech mikroregionu Horymír: 
Velký Chlumec, Skřipel, Neumětely, Lážovice, Všeradice, Vinařice, Nesvačily, Svinaře, Skuhrov, Podbrdy a Vižina.  Uzávěrka: 11. května 2004.  

FRANTA A DEN MATEK (10) 

Jeden z úspěšných zásahů osovského gólmana 
v utkání s Tetínem                      Foto  J. KOZÁK 

„Nepřišel ani jeden brankář,“  stěžuje si Procházka 
NETRÉNUJE SE A HRÁČI NECHODÍ NA ZÁPASY, VÝSLEDKY TOMU PAK ODPOVÍDAJÍ  

24.4. Osov - Tetín 1:0  
Branky: Kubišta 
„Byli jsme o něco lepší, asi tak o jeden gól,“ 
krčí rameny osovský hráč Michal Procházka.  
1.5. Zdice - Osov 5:0 
„Mužstvo se nesešlo,“ říká trenér Karel Pro-
cházka. „Nepřišel ani jeden brankář, takže 
první půli chytal Martin Culek a druhou Milan 
Voříšek, kteří nejsou brankáři.“  
Neúčast vidí trenér v oslavách čarodějnic 
předchozího večera. Od 15. minuty též osovští 
hráli oslabeni o vyloučeného Davida Kluibera. 
8.5. Osov - Chrustenice 0:1 
Mužstvo se nesešlo, takže hráli náhradníci. Ale 
i tak to Michal Procházka vidí jako vyrovnaný 
zápas, ve kterém domácí nedokázali dát bran-
ku. 
17.5. Mořina - Osov 3:1 
Branka: Hošťálek 
„Špatný výkon,“ komentuje lakonicky trenér 
Procházka.                                                       (JoK) 
 

24.4. Osek B - Vižina 8:3 
Branky: Průcha, Jánský, Hruška 
Domácím šlo o záchranu, a tak v zápase na-
stoupilo několik borců z A klubu. Na výsledku 
to je poznat. 
1.5. Vižina - Praskolesy 1:2 
Branka: Novák 
Domácí neproměnili penaltu za stavu 1:1. Hos-
té pak nabyli sebevědomí a vsítili vítězný gól. 
8.5. Lochovice - Vižina 4:0 
Slabý výkon. „Tak to vypadá, když se netrénu-
je,“ komentuje výsledek Pavel Průcha.      (JoK) 
 

17.4. Všeradice A - Neumětely 0:1 
Ve vyrovnaném utkání rozhodla šťastná bran-
ka hostů 

 

BIKE BRDY 
sobota 19. června 2004  

prezence od 7.00 do 8.00 hodin  
Start v 9.00 hodin  u sokolovny v Letech.   
Kategorie:  ženy 90 km (50 km). muži 90 km  

 

Trasa závodu je vedena po cestách  
a necestách brdských lesů.  

Startovné 450 Kč předem,  
v místě 500 Kč 

V ceně startovného je pamětní triko.  
Startovní čísla zůstávají závodníkům. 

Prvních pět závodníků v každé kategorii 
obdrží věcné ceny.  

Na trati budou 3 občerstvovací stanice.  
Další občerstvení bude v cíli (porce guláše  

a  1 pivo v ceně startovného). 

18.4. Všeradice B - Mořinka 4:0 
Branky: 2x Vitner, Brož, J. Šebek 
Domácí byli po celé utkání lepší a zaslouženě 
vyhráli. 
24.4. Osek - Všeradice A 3:3 
Branky: 2x Linhart, Kulhavý 
V bojovném utkání spravedlivá remíza. 
25.5. Hýskov B - Všeradice B 1:5 
Branky: 2x Brož, Stegmüller, Kulhavý, Anděl 
Zasloužená výhra hostů. 
1.5. Všeradice A - Tlustice 1:1 
Branky: Eliášek 
Nerozhodný výsledek nikomu nepomohl. 
2.5. Všeradice B - Srbsko 13:0 
Branky: 5x Stegmüller, 3x Vitner, 2x J. Šebek, 
Horký, Obořil, Brož 
Hosté přijeli v 8 lidech a to nemělo šanci na 
úspěch. 
8.5. Chodouň - Všeradice B  3:2 
Branky: Stegmüller, Anděl 
Všeradice byly lepší po celý zápas, bohužel do-
platily na neproměňování šancí. 
9.5. Hořovice B - Všeradice A 5:0 

Pavel JAKOUBEK ml. 


